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Gro i Öst och SAMPo blev SILMU
Methods for Mobilisation, a key to Local Development – internationell workshop i
Vasa
Bättra på projektkompetensen inför den nya programperioden – utbildning ordnas i
Jalasjärvi
Bygd i utveckling – ny svensk film om landsbygdsutveckling
Leena Tenhola blir överdirektör för Landsbygdsverket
Vivan Lygdbäck medlem i konstkommissionen

GRO I ÖST OCH SAMPo BLEV SILMU
Landsbygdens utvecklingsförening SILMU ry rf hölls sitt grundande möte 9.1. Föreningen
kommer att svara för de bägge tidigare föreningarnas, Idässä Itää ry – Gro i Öst rf:s och
SAMPo:s, aktionsgruppsverksamhet under perioden 2007-2013. SILMU:s
verksamhetsområde är omfattande, sammanlagt 13 kommuners område där det bor ca 88.000
personer på landsbygden. Efter en bred utredning bildas nu ett gemensamt program, vars
totalfinansiering är ca 10.000.000 euro för sju år. Beslut om programmet och finansieringen
görs på ministeriet förmodligen under våren/sommaren och programmets verkställande
beräknas börja tidigast på hösten. SILMU kommer i och med detta program att kunna fortsätta
landsbygdens utvecklingsarbete och bevilja projektstöd. Mer information finns på webbadress
http://www.ita-uudenmaankylat.fi/categories.asp?document_id=1480&cat_id=52.
METHODS FOR MOBILISATION, A KEY TO LOCAL DEVELOPMENT –
INTERNATIONELL WORKSHOP I VASA
Metodcenter ordnar sin andra internationella workshop, Methods för Mobilisation – a key to
Local Development, 8-10.2 i Vasa. Målgruppen är europeiska aktörer inom lokal utveckling
med god erfarenhet av att använda metoder (eller verktyg). Syftet med workshopen är: att
erbjuda en plats för diskussion om frågor relaterade till metoder och metodologi, att aktivt
dela erfarenheter av metoder bland aktörer inom lokal utveckling och tredje sektorns
organisationer (bra praxis kan användas som verktyg) och att utveckla ett kompetensnätverk
som kan kapitalisera erfarenheter av metoder i kommande EU-program och -projekt. Temat
för workshopen är metoder för mobilisering, inklusive frågor om demokrati, deltagande och
”community schools”. Deltagande i workshopen, som hålls på engelska, kostar 150 euro,
vilket inkluderar lunch och middag. Info, program och anmälningsblankett finns som länk
under Metodcenters hemsida http://www.methodcentre.com/. Anmälan skall göras senast
25.1. Mer information ger koordinatorn för Metodcenter Marina Lindell på e-mailadress
marina.lindell@methodcentre.com.
BÄTTRA PÅ PROJEKTKOMPETENSEN INFÖR DEN NYA PROGRAMPERIODEN –
UTBILDNING ORDNAS I JALASJÄRVI
Utbildning i projektkompetens (5 sv), Hankeosaamisen koulutus, inom specialyrkesexamen
för utvecklare av landsbygden (15 sv), Maaseudun kehittäjän erikoisammatitutkinto, börjar

25.1 på JAKK EU-tetokeskus i Jalasjärvi. Utbildningen ger en täckande bild av region- och
landsbygdspolitikens utvecklingsprogram. Skolningen förverkligas genom flerformsstudier,
vilka innehåller sju närstudiedagar under januari-mars. Målgruppen är landsbygdsutvecklare,
projektdragare och landsbygdens aktörer i kommuner, organisationer och läroanstalter.
Utbildningen i projektkompetens kostar 120 euro + en avgift för slutprov på 50,50 euro. Det
är även möjligt att genomföra utbildningen genom läroavtal. För ansökningsblankett och
tilläggsuppgifter kontakta Tuula Sundberg-Komppa, tel. 0201 458 364 eller e-mailadress
tuula.sundberg-komppa@jakk.fi. Info om specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden
finns på webbadress http://www.jakknet.com/eu-tietokeskus/fin/sivusto.asp?T=1&R=50.
Samma examen (specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden) på svenska samlade
16 personer till ett informations- och diskussionstillfälle, som hölls i tisdags i Gamla Vasa.
Ansökan till den här svenska utbildningen skall göras senast 26.1, men för
läroavtalsutbildning redan 20.1. Förberedande utbildning startar denna månad, eller när
ett lämpligt antal personer har antagits till utbildningen. Info, ansökningsförfarande och
kostnader finns på Svenska yrkesinstitutets hemsida under webbadressen
http://www.syi.fi/fortbildning/main.asp?site=utvecklare_landsbygden&sektor=naturbruk.
BYGD I UTVECKLING – NY SVENSK FILM OM LANDSBYGDSUTVECKLING
Runt om i Sverige sjuder bygder av nytt liv, med jobb i gamla och nya branscher, samverkan
och nya nätverk. Genom den här filmen visas konkreta handfasta exempel på lokala
utvecklingsinitiativ i Västra Götaland. Fyra bygder och sex teman presenteras i filmen.
Bygderna är Koster, en ”turisternas sommarö” som finner nya vägar, Kalv, en by som har
överlevt och funnit nya framtidshopp, Stenebyskolan som bygger på bygdens
hantverkstradition och Sjuhäradsbygden där jordbruket lever kvar med olika bisysslor. Teman
är jorden, jobben, turismen, kunskap, kommunikation och landsbygden mot nya framgångar.
Programmet är lämpligt som studie- och inspirationsmaterial i studieförbund, för
högskolekurser, byalag och i alla andra sammanhang där landsbygdsfrågor tas upp till
diskussion. Mer uppgifter finns på Hela Sverige ska levas hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/file.php/fs/NUmaeMaavRaf5Dn0fHXN4zipMvvI0jAB3MB7mC8Gh8
MazZ0EvMgn_oCLIWhw6IXX.pdf?target_filename=Bygd+i+utveckling.pdf.
LEENA TENHOLA BLIR ÖVERDIREKTÖR FÖR LANDSBYGDSVERKET
Statsrådet har valt (11.1) av tre sökanden forstmästare Leena Tenhola till överdirektör för
Landsbygdsverket. Överdirektören tillträder sitt arbete 1.5, då Landsbygdsverket inleder sin
verksamhet i Helsingfors. Verket kommer sedan att flyttas etappvis till Seinäjoki från början
av år 2008. Landsbygdsverkets uppgift blir att sköta EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt
landsbygdsutveckling. Verket skall förvalta och övervaka jordbrukets och landsbygdens stöd
samt fungera som utbetalande myndighet, godkänd av EU. Landsbygdsverket kommer att
betala ca två miljarder euro i stöd och sysselsätta drygt 200 personer. Pressmeddelandet (på
finska) med Tenholas senaste jobb finns bl.a. på jord- och skogsbruksministeriets hemsida på
webbadress http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070111_tenhola.html.
VIVAN LYGDBÄCK MEDLEM I KONSKOMMISSIONEN
Kulturchefen vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖF), Vivan
Lygdbäck, har utsetts till medlem i Centralkommissionen för konst. Mandatperioden omfattar
två år (2007-2008). Kommissionen, som är undervisningsministeriets sakkunnigorgan på
konstens område, har bl.a. till uppgift att bevilja såväl arbetsstipendier för konstnärer som
medel för annan konstnärlig verksamhet. Uppgifterna ingick bl.a. i gårdagens upplagor av
Vasabladet och Jakobstads Tidning.
Vivan Lygdbäck sitter som representant för SÖF i samarbetsgruppen för Svensk Byaservice.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

